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ACESSIBILIDADE
POR QUE É

um compromisso

PROFISSIONAL?



Barreiras 

Físicas

Concepção

Execução e 
Fiscalização

Manutenção



ACESSIBILIDADE
POR QUE É

um compromisso 

profissional 

SOCIAL ?



A acessibilidade traz a qualidade 
de vida a todos da Sociedade!!!

Quem são esses “TODOS”?



Pessoas com 

Deficiência Física



Pessoas com deficiência visual



Pessoas com 

deficiência 

auditiva



Pessoas 

com 

deficiência 

intelectual



Pessoas com ausência e

de membros



Pessoas que se locomovem com a 

ajuda de elementos de apoio



Anões



Obesos



Crianças, Pessoas altas



Grávidas, mães com crianças no 

colo ou com carrinhos de bebê



Idosos



++ +

Há um público diversificado com 

necessidades diferentes, todos 

usuários de uma mesma cidade

+



IBGE

206.569.830 de habitantes 

(estimativa outubro/2016)

23,9% com pelo menos um 

tipo de deficiência            

(Censo 2010)

13% com 60 anos ou mais 

de idade (PNAD 2013)

estima-se 752.000 mil 

grávidas/ano (2013)

51% de pessoas acima do 

peso e 18% de pessoas 

obesas (2013)



Com estimativa de sobreposição 
de 40%, tem-se cerca de

67 milhões de brasileiros com 
alguma limitação na mobilidade.



Se contarmos mais duas pessoas 

(pais, amigos, cônjuges e filhos) 

envolvidas com a pessoa com 

dificuldades de locomoção,
teremos próximo de

195 milhões
de brasileiros ligados direta ou 

indiretamente com a acessibilidade 

para uma população com mais de 

205 milhões de  habitantes.



Se contarmos mais duas pessoas 

(pais, amigos, cônjuges e filhos) 

envolvidas com a pessoa com 

dificuldades de locomoção,
teremos próximo de

201milhões
de brasileiros ligados direta ou 

indiretamente com a acessibilidade 

para uma população com mais de 

206 milhões de  habitantes.



= alto valor 

NUMÉRICO

...e o valor 

SOCIAL?!?!



EXCLUSÃO SOCIAL

Causa a dependência social e 

econômica

Não permite a capacitação profissional

Exclui do mercado de trabalho (e do 

mercado consumidor)

Ambiente inacessível

Eleva custos sociais e limitações 

nas relações pessoais

Gera a Exclusão Social

Ganhos 
sociais Tempo



INCLUSÃO SOCIAL

Amplia a frente de trabalho e a 
produtividade em geral      

(individual e coletiva)

Permite a capacitação profissional

Possibilita a inclusão no mercado 

de trabalho (e no consumidor)

Equiparações de oportunidades

Eleva a circulação de produtos e 

serviços – economia em geral

Gera a Inclusão Social
Ganhos 
sociais

Tempo

Melhora a geração de renda



A FUNÇÃO SOCIAL DO 

ARQUITETO E URBANISTA
“A responsabilidade técnica e social, 

independente da questão da 
regulamentação profissional, é a de atender 

as demandas sociais de seu campo de 
atuação, traduzindo os desejos da 

sociedade em uma linguagem inteligível 
para ela própria e participando de suas 

soluções técnico-construtivas espaciais, 
tendo compromisso absoluto e sendo 

responsável pelas decorrências 
humanísticas, construtivas, legais, 

ambientais, funcionais e estéticas de suas 
intervenções e proposições”.

(documento aprovado no VI CONABEA – Salvador-BA/1993)



ACESSIBILIDADE
POR QUE É

um compromisso 

profissional 

TÉCNICO?



ACESSIBILIDADE
“Possibilidade e 

condição de alcance 

para utilização com 

segurança e autonomia
de edificações, 

espaços, mobiliário e 

equipamentos urbanos, 

por pessoa com 

deficiencia ou com 

mobilidade reduzida.”
(Lei Brasileira da Inclusão/Estatuto da 

Pessoa com Deficiência – LC 13.146/15)) 



O indivíduo não 
tem que se 

transformar para 
se adaptar ao meio 

e sim o meio 
tem que ser 

adequado para 

atender a todos.

Capacidade



NECESSIDADE DO 

CONHECIMENTO

...Como surgem os 

Obstáculos/Barreiras 

na ACESSIBILIDADE



...eu acho que assim fica melhor...



Erros na 

execução e no 

funcionamento



Erros nos detalhes do projeto



Erros na 

especificação de 

equipamentos



As Universidades
estão trabalhando na 
formação dos futuros 
profissionais com a 

preocupação de 
garantir que as 

questões de 
acessibilidade sejam 

abordadas em 
diversos momentos 
com os estudantes.



PARCERIA – 2006 e 2014



Diretrizes Curriculares

Res. CNE/CES nº. 06/2006

Res. CNE/CES nº. 02/2010

Art. 5º O curso de Arquitetura e Urbanismo
deverá possibilitar formação profissional que
revele:
...
III) as habilidades necessárias para conceber
projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo
e para realizar construções, considerando os

fatores ..... de acessibilidade dos usuários;



Capacitar os 
técnicos da 

Administração 
Pública que 

aprovam projetos 
e liberam o 

alvará de 
“habite-se”.



Capacitar os 
técnicos que 
executarão a 

obra,
com a finalidade 

de entenderem as 
razões das 

especificações.                  



Capacitar os 
técnicos que 

fiscalizarão 
obras de uso 

público também 
se torna 

necessário para 
a garantia de 

acessibilidade a 
todos o usuários.



Estimular a busca 

por novas 

Tecnologias que 

possam trazer 

melhoria na 

qualidade de vida 

das pessoas com 

deficiência ou com 

mobilidade 

reduzida.



ACESSIBILIDADE
POR QUE É

um compromisso 

profissional 

LEGAL ?



Cronologia de Legislação

 2000 - Lei Federal nº 10.048 – Dá

prioridade de atendimento às pessoas que

especifica.

 2000 - Lei Federal nº 10.098 – Estabelece

normas gerais e critérios básicos para a

promoção da acessibilidade das pessoas com

deficiência ou com mobilidade reduzida.

 2004 - Decreto nº. 5.296 – Regulamenta

as Leis nos 10.048 e 10.098.



Cronologia de Legislação

 2008 - Ratificação da Convenção da

ONU sobre os Direitos das Pessoas

com Deficiência – (força de Emenda

Constitucional);

 2015 – Revisão da NBR 9050 -

Acessibilidade a edificações, mobiliário,

espaços e equipamentos urbanos.

 2015 – Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da

Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira da

Inclusão.



Lei Federal nº 10.098/00

Art. 14. Os edifícios a serem construídos

com mais de um pavimento além do

pavimento de acesso, à exceção das

habitações unifamiliares, e que não

estejam obrigados à instalação de

elevador, deverão dispor de

especificações técnicas e de projeto
que facilitem a instalação de um elevador

adaptado, devendo os demais elementos

de uso comum destes edifícios atender aos

requisitos de acessibilidade.



Decreto Federal nº. 5.296/04

Art.2o - Ficam sujeitos ao cumprimento

das disposições deste Decreto...

III – a aprovação de financiamento de

projetos com a utilização de recursos

públicos...

(“Minha Casa, Minha Vida”, PACs, 

Emendas Parlamentares, etc..., 

Aplicação da Lei. Nº. 8.666/93)



Decreto Federal nº. 5.296/04

Art. 16. - As características do desenho e a

instalação do mobiliário urbano devem

garantir a aproximação segura e o uso por

pessoa “com” deficiência visual,

“intelectual” ou auditiva, a aproximação e

o alcance visual e manual para as pessoas

“com” deficiência física, em especial

aquelas em cadeira de rodas, e a

circulação livre de barreiras, atendendo às

condições estabelecidas nas normas

técnicas de acessibilidade da ABNT.



Decreto Federal nº. 5.296/04

Art. 17. - Os semáforos para pedestres

instalados nas vias públicas deverão

estar equipados com mecanismo que

sirva de guia ou orientação para a

travessia de pessoa “com” deficiência

visual ou com mobilidade reduzida em

todos os locais onde a intensidade do

fluxo de veículos, de pessoas ou a

periculosidade na via assim

determinarem, bem como mediante

solicitação dos interessados.



Decreto Federal nº. 5.296/04

Art. 24, § 1o - Para a concessão de

autorização de funcionamento, de

abertura ou renovação de curso pelo

Poder Público, o estabelecimento de

ensino deverá comprovar que:

I - está cumprindo as regras de

acessibilidade arquitetônica, urbanística

e na comunicação e informação previstas

nas normas técnicas de acessibilidade da

ABNT, na legislação específica ou neste

Decreto;



Lei Federal nº. 13.146/15 - LBI

Art. 4º Toda pessoa com

deficiência tem direito à

igualdade de oportunidades com

as demais pessoas e não sofrerá

nenhuma espécie de

discriminação.



Lei Federal nº. 13.146/15 - LBI

§1º - Considera-se discriminação em razão

da deficiência toda forma de distinção,

restrição ou exclusão, por ação ou

omissão, que tenha o propósito ou o

efeito de prejudicar, impedir ou anular o

reconhecimento ou o exercício dos

direitos e das liberdades fundamentais de

pessoa com deficiência, incluindo a

recusa de adaptações razoáveis e de

fornecimento de tecnologias assistivas.



Lei Federal nº. 13.146/15 - LBI

Art. 32 – Nos programas habitacionais,

públicos ou subsidiados com recursos

públicos, a pessoa com deficiência ou o

seu responsável goza de prioridade na

aquisição de imóvel para moradia

própria, observado o seguinte:

I - reserva de, no mínimo, 3% (três por

cento) das unidades habitacionais para

pessoa com deficiência;

II - (VETADO);



Lei Federal nº. 13.146/15 - LBI

III - em caso de edificação multifamiliar,

garantia de acessibilidade nas áreas de

uso comum e nas unidades habitacionais

no piso térreo e de acessibilidade ou de

adaptação razoável nos demais pisos;

IV - disponibilização de equipamentos

urbanos comunitários acessíveis;

V - elaboração de especificações técnicas

no projeto que permitam a instalação de

elevadores.



Lei Federal nº. 13.146/15 - LBI

§ 3º - Caso não haja pessoa com

deficiência interessada nas unidades

habitacionais reservadas por força do

disposto no inciso I do caput deste

artigo, as unidades não utilizadas serão

disponibilizadas às demais pessoas.



Lei Federal nº. 13.146/15 - LBI

Art. 54 - São sujeitas ao cumprimento

das disposições desta Lei e de

outras normas relativas à

acessibilidade, sempre que houver

interação com a matéria nela

regulada:



Lei Federal nº. 13.146/15 - LBI

I - a aprovação de projeto 

arquitetônico e urbanístico ou de 

comunicação e informação, a 

fabricação de veículos de transporte 

coletivo, a prestação do respectivo 

serviço e a execução de qualquer 

tipo de obra, quando tenham 

destinação pública ou coletiva;



LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010



Lei Federal nº. 13.146/15 - LBI

II - a outorga ou a renovação de

concessão, permissão, autorização

ou habilitação de qualquer natureza;



Lei Federal nº. 13.146/15 - LBI

Art. 56 - A construção, a reforma, a

ampliação ou a mudança de uso de

edificações abertas ao público, de

uso público ou privadas de uso

coletivo deverão ser executadas de

modo a serem acessíveis.



Lei Federal nº. 13.146/15 - LBI

§ 2º - Para a aprovação, o 

licenciamento ou a emissão de 

certificado de projeto executivo 

arquitetônico, urbanístico e de 

instalações e equipamentos 

temporários ou permanentes e para o 

licenciamento ou a emissão de 

certificado de conclusão de obra ou 

de serviço, deve ser atestado o 

atendimento às regras de 

acessibilidade.



Lei Federal nº. 13.146/15 - LBI

Art. 58 - O projeto e a construção de

edificação de uso privado

multifamiliar devem atender aos

preceitos de acessibilidade, na

forma regulamentar.



Lei Federal nº. 13.146/15 - LBI

Art. 60

§ 1º - A concessão e a renovação de 

alvará de funcionamento para 

qualquer atividade são 

condicionadas à observação e à 

certificação das regras de 

acessibilidade. 



Lei Federal nº. 13.146/15 - LBI

Art. 60

§ 2º - A emissão de carta de habite-se

ou de habilitação equivalente e sua

renovação, quando esta tiver sido

emitida anteriormente às exigências

de acessibilidade, é condicionada à

observação e à certificação das

regras de acessibilidade.



Lei Federal nº. 13.146/15 - LBI

Art. 113 – Altera o Estatuto da Cidade

§ 3º - As cidades devem elaborar plano de 

rotas acessíveis que disponha sobre os 

passeios públicos a serem implantados 

ou reformados pelo poder público, com 

vistas a garantir acessibilidade da pessoa 

com deficiência ou com mobilidade 

reduzida a todas as rotas e vias 

existentes, sempre que possível de 

maneira integrada com os sistemas de 

transporte coletivo de passageiros. 



ACESSIBILIDADE
POR QUE É

um compromisso 

profissional

ÉTICO ?



Atribuição Profissional



LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010



Art. 46. O Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT) define os responsáveis técnicos pelo 

empreendimento de arquitetura e urbanismo, a 

partir da definição da autoria e da coautoria dos 

serviços.

LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010



COMPETÊNCIAS
do CAU e do CONFEA/CREAs
Lei Federal nº 13.146/2015 , Art. 56, § 1º

As entidades de fiscalização profissional das 

atividades de Engenharia, de Arquitetura e 

correlatas, ao anotarem a responsabilidade 

técnica de projetos, devem exigir a 

responsabilidade profissional declarada de 

atendimento às regras de acessibilidade 

previstas em legislação e em normas 

técnicas pertinentes. 



“Declaro que estou cumprindo as 

regras de acessibilidade previstas 

nas normas técnicas da ABNT, na 

legislação específica, no decreto nº. 

5296/2004 e na Lei nº 13.146/2015.” 
(acrescentar)

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica



Art. 18. Constituem infrações disciplinares, 
além de outras definidas pelo Código de Ética 
e Disciplina:
...
IX - deixar de observar as normas legais e 
técnicas pertinentes na  execução de 
atividades de arquitetura e urbanismo;
...
XII - não efetuar Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) quando for 
obrigatório.

LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010



Art. 19. São sanções disciplinares

I - advertência;
II - suspensão entre 30 (trinta) dias e 1 (um)

ano do exercício da atividade de arquitetura
e urbanismo em todo o território nacional;

III - cancelamento do registro; e
IV – multa no valor entre 1 (uma) a 10 (dez)

anuidades.

LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010



Normativos Legais
(Leis, Normas e Posturas)

Há a necessidade de entendimento do Texto 
Legislativo, das Normas e das Posturas e, 

principalmente, o seu cumprimento.



Experiência em Ribeirão Preto/SP

Informativo Técnico de Acessibilidade

ITA











A Comunidade solicitou um balanço infantil.

 Será necessário estabelecer o programa desejado pelo 
cliente...

 O “desejo” será captado pelo coordenador do Projeto...

 O projetista se encarregará de elaborar o Projeto...

 Serão agregadas várias funcionalidades ao Projeto...

 Para não haver dúvidas dos gastos, o Projeto será todo 
documentado...

 O projeto deverá ter orientações quanto a sua manutenção, 
garantindo seu uso para as futuras gerações.

 O empreendedor imobiliário comercializará o Projeto... 

 Será cobrado do cliente o valor justo pelo serviço...

 O Projeto será então construído...

 Com certeza o Projeto contemplará o que foi solicitado pelo 
cliente...



Como o 

cliente 

explicou o 

projeto que 

desejava (seu 

Programa de 

Necessidades) 



Como o 

coordenador 

do Projeto
entendeu 

(captou)  o 

que foi 

solicitado...



Como a obra 
desejada foi 

projetada...



Valores que 

foram 

agregados às 

funcionalidades 

do Projeto...



Como o 

Projeto foi 

documentado 

para justificar 

os gastos 

ocorridos...



Como o Projeto 

foi mantido 

para as futuras 

gerações...



Como o 

empreendedor 
imobiliário

descreveu o 

Projeto...



Como o 

Projeto foi 

cobrado...



Como a obra 
desejada foi 

construída...



O que 

realmente o 

cliente havia 

solicitado...



Vamos trabalhar em equipe na 

construção da Cidade Acessível



Arq.Urb. José Antonio 

Lanchoti

lanchoti@gmail.com

(16) 99131-4561

Obrigado!!!!

Acordo de Cooperação CNMP/CAU-BR
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